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1. Üldosa

Arengukava eesmärk

Viiratsi  Kooli  arengukava on dokument,  mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja

valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Viiratsi Koolil on koostatud eelnevalt viis arengukava. 

Arengukava 2014–2018 lähtub sisehindamise aruandest (kehtestatud dir kk 02.09.2013

nr 1/1-3),  lastevanemate  üldkoosoleku  ettepanekutest,  01.10.2013.  Arengukava  on

koostatatud kooli järjepideva ja süsteemse arengu tagamiseks koostöös kooli hoolekogu

ja õppenõukoguga.

Uus arengukava on vajalik selleks, et prognoosida Viiratsi  Kooli vajalikkust loodavas

Viljandi vallas, tuua välja omanäolisus ja tugevused haridusvõrgustikus. 

Arengukava on aluseks Viiratsi Kooli eelarve ja õppeaasta tegevuskavade koostamisel.

Viiratsi  Kooli  arengukava  lähtub  haridust  puudutavatest  õigusaktidest,  kooli

põhimäärusest ja valla arengukavast.

3



2. Viiratsi Kooli andmed, arengulugu ja üldanalüüs

2.1. Andmed

Kooli nimi: Viiratsi Kool, nimemuutus 01.02.2011 (end.Viiratsi Algkool)

Kaugus Viljandist: 1 km

Aadress: Tiigi 4, 70 101 Viiratsi alevik, Viljandi maakond 

Telefonid: 435 1440, 435 1439

Registrikood: 75024998

Koolitusluba: nr 2097, HM 01.02.2011

Kooli koduleht: http://www.viiratsi.edu.ee/ 

Kooli teeninduspiirkonnaks on Viiratsi alevik ja selle lähiümbrus (Mäeltküla, Ruudiküla,

Kibeküla, Saareküla, Verilaske, Vana-Võidu jt).

2.2. Õppeasutuse ajalugu, lühikirjeldus ja eripära

Viiratsi  Kool  loodi  Viiratsi  vallavolikogu  otsusega,  3.  mail  1993.  a.  Alustati  üle  100

õpilasega kuues klassikomplektis 4-klassilise algkoolina, aadressiga Lastekodu 2, Viiratsi

alevikus.

Alates 2000. aastast  koliti  kooliks kohandatud ruumidesse,  mis asusid Tiigi  4 Viiratsi

alevikus ja areneti 6-klassiliseks algkooliks. Koolihoonele anti selle erinevate kasutajate

tõttu nimetus Kool-Huvikeskus. Majas töötavad erinevad asutused: Viiratsi Kool, Viiratsi

raamatukogu.  Valla  elanike  ja  üldsuse  kasutuses  on  kooli  söökla,  aula,  arvutiklass-

internetipunkt, spordiruumid. Kooli ruume kasutatakse täiendkoolitusteks, seminarideks

või  konverentsideks.  Kooli  aulas  ja  jalutusruumis  vahelduvad  kunstnike  ülespanekud

kuntsnike ja kooli õpilaste loominguga. Alates 2004. aastast valmis projekti abil kooli

õuealal  väike  mänguväljak,  mis  on  mõeldud  ka  aleviku  lastele.  2014.  aastal  vajab

mänguväljak renoveerimist ja lisaatraktsioone. Koolil puudub oma piiratud õueala, mida

lapsevanemad on soovitanud laste liiklusohutuse tagamiseks piirde või hekiga turvata.

Mänguväljak  on  õpilastele  meeldiv  ja  tervislik  võimalus  vahetundide  veetmiseks  ja
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õuesõppeks. 

Kooli  direktor  on  kooli  loomisest alates  Külli  Saat. Algusaegadest  peale  töötab  ka

huvitegevuse  juht  Maie  Arba,  kes  on  kujundanud  koostöös  koolijuhi,  õpilaste  ja

pedagoogide  ning  teiste  Viiratsi  valla  asutustega  (rahvamaja,  raamatukogu,

haridusasutused)  Viiratsi  Kooli  traditsioonid  ja  omanäolisuse.  Kooli  paarikümne-

liikmeline personal on olnud suhteliselt püsiv. 

Kooli arendamise oluliseks eesmärgiks oli ja on integreerida haridus kultuuriga.

Õppekavasse  on sisse  viidud  valikainetena  usundiõpetus,  draamaõpe,  kunstiajalugu ja

majandusõpe. Väärtustatud alustaladeks eetika ja esteetika, rahvuskultuur, traditsioonide

hoidmine ja laste loovuse arendamine. 

Õpilastes arendatakse juba esimestest klassidest alates esinemisjulgust ja enesekindlust.

Lähedus- ja peretunne seob nii õpilasi kui ka personali.

Ringitegevus on majanduslanguse tõttu  vähenenud (jäänud 0,25 kohta),  kuid hinnatud

tasemel  rahvatants  ja  mudilaskoori  tegevus  jätkub  ning  on  saavutanud  korduvalt

pääsemise vabariiklikele tantsu- ja laulupidudele.

Alates  2002.  aastast  võeti  Viiratsi  Algkool  vastu  Eesti  Tervistedendavate  Koolide

võrgustikku.

Õppetöös  kasutatakse  uue  õppekava  rakendamisel  isiksuskeskset  pedagoogikat,  Hea

Alguse metoodikat, avastus- ja õuesõpet. Õpetamine ja kasvatamine on tihedalt seotud.

Viiratsi Kool on töötanud linnalähedase väikekoolina ja avardanud nii valla kui ka linna

lastevanemate  võimalusi  kooli  valikul.  Määravaks  kooli  eripäraks  on  noorema

vanuseastme  ealis-psühholoogiliste  vajaduste  arvestamine  koolitöös  ja  huvitegevuses,

mis loob ja hoiab koolirõõmu ning peretunnet.
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2.3. Pedagoogilise personali üldanalüüs

2013. aastal töötab koolis 11 õpetajat. Kõigil klassijuhatajatel on erialane kõrgharidus ja

klassiõpetaja  lisakvalifikatsioon  6.  klassini.  Põhikooli  inglise  keele  lisaeriala  on

1 õpetajal. Õpiabirühmade juhendamise erialane ettevalmistus on 2 õpetajal.

Õpetajate  jaotus:  6  klassiõpetajat,  1  muusika-,  1  käsitöö-  ning  tehnoloogia-  ja

1 usundiõpetuse õpetaja. Viimased 2 õppeaastat on koolis 1 kvalifikatsioonita käsitöö- ja

tehnoloogiaõpetuse õpetaja, kes aastal 2012/2013 õ-a on läbinud 160 t koolipedagoogika

täiendkursuse.

Kesk-eriharidusega muusikaõpetajal on oma kõrgetasemelise tegevuse alusel omistatud

vanemõpetaja ametijärk.
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Viiratsi  Koolis  töötavad  arvutiõpetaja  ja  rahvatantsuringi  juhendaja.  Lisaks  töötab

pikapäevarühma kasvataja, kes on lõpetanud tugiisiku täiendkursuse. Koolis viib osalise

koormusega läbi kõneravitunde valla logopeed. Erivajadustega õpilaste abistamine toimib

läbi  koostöö  valla  lastekaitsespetsialist  ja  Jämejala  Psühhoneuroloogia  Haigla

spetsialistide  ja  viimastel  aastatel  eriti  aktiivselt  Viljandimaa  nõustamis-  ja

õpiabikeskusega.

Andekus, kui erivajadus, on samuti pedagoogide tähelepanu all ja kooli pedagoogiline

personal on läbinud multiintelligentsuse teooria ja andekuse arendamise kursused. Kool

toetab andekuse avastamist ja arendamist.

2.4. Koolilaste arv ja õpilaskonna analüüs

Viiratsi Kooli õpilaste arv viimasel kolmel õppeaastal:

2010/2011 – 78 

2011/2012 – 71 

2012/2013 – 67

2013/2014 – 64
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Kuigi koolilaste arv näitab langustendentse, on ühinenud Viljandi valla koolivõrgustikus 

1.-6. klassi õpilaste arvu järgi 2014.aasta algul Viiratsi Kool suuruselt teisel kohal: 

Heimtali Põhikool 82 õpilast , 

Viiratsi Kool 64 õpilast, 

Kalmetu Põhikool 61 õpilast. 

Õpilaste  prognoosimine  järgnevaks  arenguperioodiks  lähtub  eelmise  arengukava

prognoosi ja arengukava perioodil Viiratsi Koolis käivate õpilaste arvu võrdlemisest.

Kontrollime registriandmeid arengukava koostamisel ja igal õppeaastal.

Keeruliseks  muudab  prognoosimise  lastevanemate  liikumine  ühest  piirkonnast  teise

paremate töö-ja elutingimuste otsinguil.  Viiratsi Kooli õpilaste arv õppeperioodidel on

muutlik.  Eelmisel  arengukava  perioodil  võtsime  vastu  mujalt  omavalitsustest  mõneks

ajaks  õpilasi,  kelle  peredel  probleemid.  Samal  ajal  Viiratsi  Koolist  lahkuti  töökoha

vahetuse tõttu pealinna või teise riiki. 

Viiratsi Kooli arengukava                             Laste arv kooli piirkonnas ja

2009-2012 lisa 2       valik Viiratsi Kooli kasuks

2010 2011 2012 Kokku Viiratsi Koolis

lapsi 07.09.09 23 15 23 61

1. klassi 01.09 20 9 16 45 73%

Erinevatel arenguperioodidel on mujalt omavalitsust est Viiratsi Koolis õppivaid õpilasi

keskmiselt  6% . Sissekirjutused ja tegelik elukoht sageli ei kattu ,mistõttu väga täpset

statistikat on keeruline teha. Viiratsi Kooli valiv ad need teiste piirkondae lapsevanemad,

kes on väga teadlikud väikese kooli  lapsekesksusest ja meeldivast tööatmosfäärist  või

erivajadustega  laste  vanemad,  kes  soovivad  väiksemat  kollektiivi  ja  suuremat

individuaalset tähelepanu oma lapsele. 
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Viiratsi piirkond on tänu suurele alevikule ja uue elamurajooni rajamisele küllaltki kõrge

sündide arvuga. Viiratsi Lasteaed ligi 100 lapsega on meie peamine kasvulava.  

Viiratsi Kooli suunduvatest lastest tuleb põhiosa Viiratsi Lasteaiast

Viiratsi Lasteaed
Rahvastikuregistris

jaanuar 2014
Viiratsi Kool

Prognoos: Viiratsi
Kooli astujaid 65%

2013 14 11

2014 23 23 15

2015 25 32 20

2016 9 17 11

2017 18 25 16

2018 17 11

Viiratsi  Kooli  juhtkond  on  mitme  arenguperioodi  jooksul  kujundanud  välja  toimiva

süsteemi  koolieelikute  lastevanematega  kontakti  loomiseks.  Kooli  direktor  esineb igal

aastal  Viiratsi  Lasteaias  kooli  tulevate  laste  last  evanemate  koosolekul  teemal

“Koolivalmidus  ja  kooliga  kohanemine“.  Koolijuht  ja  gab  infovoldikuid  ja  lepitakse

kokku aeg uueks kohtumiseks Viiratsi Kooli lahtiste uste õhtul. Märtsis-aprillis viime läbi

lastele  ja  lastevanematele  eelkooli  ,kus  pakume  või  malust  tutvuda  koolikeskkonna,

klassijuhataja  ja  klassikaaslastega.  Eelkooli  kutse  saavad  kõik  piirkonnas  olevad

koolieelikud, kellele direktor saadab isiklikult kutse kodudesse.

Kooli valikul peavad lapsevanemad murekohaks Viiratsi Kooli lõpetamisel koha leidmist

soovitud linnakoolis. 

Õpilaste toetamiseks pärast kooli lõpetamist pole olnud võimalik selline koostöö Viljandi

linnavalitsusega,et  luua  osalistele  toimivat  süsteemi.  Lastevanemate  arvates  on  see

vajalik, et tagada lastevanematele ja lõpetanud õpilastele kindlustunne. Mainitu on üks

põhjustest, miks lapsevanemad otsustavad leida laps ele koht linnakooli 1. klassis (eriti

linnaümbruse koolide laste vanemad), vältimaks edasisi probleeme. Lapsevanem eelistab

ise kooli valida asukoha või muu näitaja põhjal. Eelistatuim kool on Viiratsile lähim -

Kesklinna Kool. Praktikas on kooli juhtkond aidanud leida kõigile kohad linnakoolides,

Kalmetu Põhikoolis või mujal. 
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Viiratsi  Koolis  on  õpilaste  õppeedukus  suhteliselt  kõrge,  eriti  I  kooliastmes.  Kooli

uuringute alusel jääb õpilaste õppeedukus Viiratsi Koolis saavutatud tasemele, kui nad

jätkavad  õpinguid  linnakoolides  või  langeb  ajutiselt  I  veerandil,  kohanemisperioodil.

Lihtsustatud õppekava (LÕK) järgi õppijaid ei ole, kuid individuaalsed õppekavad (IÕK),

õpiabirühmad  ja  logopeediline  kõneravi  toimub.  Rakendatakse  käitumis-  ja

õpiabilepinguid.  Viimaste  õppeaastate  märksõnaks  on  erivajadustega  õpilased,  kelle

intellekt  on hea,  kuid  esineb käitumis-  ja  tähelepanuhäireid,  ka autismi.  Alates  2012.

aastast on koolis kasutatud 1 tugiisiku abi . 

Õppeaasta lõpetamine
2009/2010

klass õpilasi lõpetas

"4"-"5"

õppijad % kiituskiri %
1 12 12  0,00% 3 25,00%
2 11 11 7 63,64% 3 27,27%
3 16 16 13 81,25%  0,00%
4 18 18 7 38,89% 5 27,78%
5 9 9 4 44,44% 2 22,22%
6 17 17 7 41,18% 1 5,88%
kokku 83 83 38 44,90% 14 18,03%

kvaliteet 62,65%
Õppeaasta lõpetamine
2010/2011

klass õpilasi lõpetas

"4"-"5"

õppijad % kiituskiri %
1 15 15  0,00% 3 20,00%
2 11 11 6 54,55% 2 18,18%
3 9 9 5 55,56% 1 11,11%
4 13 13 7 53,85% 0 0,00%
5 17 17 6 35,29% 4 23,53%
6 9 9 2 22,22% 3 33,33%
kokku 74 74 26 36,91% 13 17,69%

kvaliteet 52,70%
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Õppeaasta lõpetamine

2011/2012

klass õpilasi lõpetas

"4"-"5"

õppijad % kiituskiri %
1 9 9  0,00% 3 33,33%
2 14 14 5 35,71% 5 35,71%
3 13 13 6 46,15% 0 0,00%
4 8 8 2 25,00% 2 25,00%
5 13 13 4 30,77% 0 0,00%
6 14 14 4 28,57% 3 21,43%
kokku 71 71 21 27,70% 13 19,25%

kvaliteet 47,89%

Õppeaasta lõpetamine

2012/2013

klass õpilasi lõpetas

"4"-"5"

õppijad % kiituskiri %
1 15 15  0,00% 2 13%
2 8 8 2 25% 3 38%
3 14 14 8 57% 2 14%
4 13 13 5 38% - -
5 6 6 3 50% 2 33%
6 11 11 2 18% - -
kokku 67 67 20 30% 9 13%

kvaliteet 43%
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2.5. Arengu eesmärkide ja prioriteetide elluviimine 2009-2012 

2.5.1. Kool täitis oma põhieesmärgi

Viiratsi Kooli sisehindamisaruande 2009–2012 (kehtest. dir kk nr 1/1-3 02.09.2013) ja 

Viiratsi Kooli arengukava 2009–2012 alusel:

Kool võimaldab omandada kvaliteetset põhiharidust kodulähedases haridusasutuses.

Selleks: 

• arvestatakse õpilaste võimeid, individuaalseid omadusi ja eriandekust; 

• on koostatud tegevuskava andekuse toetamiseks;

• on investeeritud kaasaegsetesse õpitingimustesse;

• on  õpetajad  kasutatavaid metoodikaid  oma  töös  oluliselt  mitmekesistanud  ja

kaasajastanud;

• on  tervist  edendav  tegevus  seotud  kooli  üldtegevusplaaniga  ja  koostööna

võrgustikus.

Kooli personal on ühtehoidev.

Ligi  seitsmekümnele  lapsevanemale  on  kool  jäänud  populaarseks  ja  tõotab  olla

jätkusuutlik vähemalt järgmise arengukava perioodil.

2.5.2. Kooliarenduse tulemused valdkonniti

• Strateegiline juhtimine, personali juhtimine

Koostööle avatud, planeeritud tegevuskavaga, püsivate traditsioonidega ja lapsesõbralik

kool maakonnas.

• Õpikeskkond

Õppekava  täitmist  tagav,  tervisenõuetele  vastav,  turvaline  ja  esteetiliselt  väljapeetud

koolikeskkond.

• Õpetamine, kasvatamine

On professionaalne, individuaalseid võimeid arvestav, lõimunud väärtuskasvatusega.

• Õppimine
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Eakohane, võimetele vastav ja erinevate võtete ja vormide kaudu toimuv.

• Õpilaste toetamine

Toimiva õpiabisüsteemi,  andekuse märkamise ja individuaalsete  arenguplaanide kaudu

toimuv.

• Haridustulemus

Iseenda võimeid tundev ja järgmises kooliastmes toimetulev õpilane.

Parendusvaldkond: Erivajadustega  käitumis-  ja  keskendumishäiretega  õpilaste

abistamiseks  analüüsida  ja  arendada  tugisüsteeme  ja  leida  koostööks  uusi  võimalusi

rõngasvallas.

2.5.3. Investeeringute tegevuskava

Majanduslanguse tõttu on planeeritud tegevusi vähe.

Täidetud: Kooli sanitaarremondid toimusid kava kohaselt: renoveeritud aula põrand,

kooli  elektri-  ja  ventilatsioonisüsteemide  korrashoid  regulaarne. Infotehnoloogia

kaasajastamine – arvutid  igas  klassis ja tarkvara  uuendamine  muutis  töötingimusi

paremaks. Ainealaste  õppevahendite  täiendamine  ja  tütarlaste  kodundusklassi  loomine

pikapäevarühma klassi tõstis õppetöö taset. Logopeedilise töö tegemiseks leitud võimalus

muusikaklassis laulutundidest vabadel päevadel.

Parendusvaldkond: Kooli sporditegemise tingimused halvenenud arengukava perioodil. 

Hädavajalik  lahendada  keldrikorruse  spordisaali  probleemid,  seoses  vee  sissevooluga

vihmaperioodidel (tegevuskava 2014).

2.5.4. Täiendkoolituskava:

Täidetud:  õpilastele  planeeritud  tervislike  eluviiside  loengute  osa,  väärtuskasvatuse

projekt ja liikluskasvatuse loengud, jalgrattalubade taotlemine.

Täidetud: õpetajate ja koolijuhtide suhtlemis- ja erialased täienduskoolitused ja kasutatud

lisavõimalusi uue õppekava arendamiseks mõeldud koolitustel osalemisel.
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Parendusvaldkond:

Suurendada  ühiskoolituste  mahtu  koolivaheaegadel  ühiste  uute  teadmiste  ja

seisukohavõttude  eesmärgil.  Toetada  õpetaja  isiklikke  soove  täiendõppeplaani

koostamisel.  Avastusõppe  täiendkoolituste  läbimine  ja  selle  meetodi  rakendamine

õpilaste aktiivsuse tõstmise eesmärgil. Koostöö aktiviseerimine algõpetuse sektsiooniga

kogemuste vahetamise eesmärgil.
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3. Kooli missioon ja visioon

KOOLI MISSIOON

Viiratsi Kool – milleks meid on vaja?

Viiratsi  Kool  annab  võimaluse  omandada  kodulähedases  õppeasutuses  kvaliteetset

põhiharidust I ja II kooliastmes. Viiratsi Kool laiendab lastevanemate koolivalikuid nii

vallas kui väljaspool seda.  

VISIOON

Milline on Viiratsi Kool 5 aasta pärast?

Viiratsi  Kool  kujuneb  keskmiselt  65  õpilasega  I  ja  II  kooliastme  põhikooliks.

Lapsevanemad, kes on kooli valiku teinud, hindavad väikese kooli eeliseid ja pakutavaid

võimalusi õpilaste arendamisel.

Koolis  on  õpetuse  ja  kasvatuse  põhitaotlusena  tagatud  õpilase  eakohane  tunnetuslik,

kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine.

Koolis  on  loodud  õpilasele  eakohane,  turvaline,  positiivselt  mõjuv  ja  arendav

õppekeskkond,  mis  toetab  tema  õpihimu  ja  õpioskuste,  eneserefleksiooni  ja  kriitilise

mõtlemisvõime,  teadmiste  ja  tahteliste  omaduste  arengut,  loovat  eneseväljendust  ning

sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

Kool toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist.

Kool  aitab  õpilasel  jõuda selgusele  oma huvides,  kalduvustes  ja  võimetes  ning tagab

valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. 

VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS

Taotletakse  õpilase  kujunemist  kõlbeliselt  arenenud  inimeseks,  kes  tunneb  ja  järgib

ühiskonnas üldtunnustatud kõlbluspõhimõtteid koolis ja väljaspool kooli.

Õpilast suunatakse:

• tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
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• analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi;

• arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma;

• juhinduma  oma  käitumises  neist  põhimõtetest  ning  hindama  iseenda  ja

kaasinimeste käitumist nende alusel;

• osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite

väljatöötamises ning neid järgima;

• reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades

kõlbeliste konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi.

 PÕHIVÄÄRTUSED 

• humaansus, sallivus, sõbralikkus, turvalisus 

• ausus, austus, lugupidamine ja kultuursus

• säästlik, tervislik ja aktiivne eluviis 

• esteetilisus, loomingulisus ja loovus 

HARIDUSTULEMUS

Õnnelik, tegus, loov ja igas järgmises kooliastmes toimetulev õpilane.

Arengukava 2013-2018 õppekasvatustöö moto:

„Avastades maailma, avastad ennast ja avastades ennast – avastad maailma“
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4. Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad 2013-2018

Tegevuskava 2013-2018

Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärk: Avatud, eesmärgiteadlik, paindlik, empaatiline, kogu kollektiivi haarav koostöö, kooli hea
maine

Vajalikud tegevused Tähtaeg Väljund//vastutajad Partnerid
Rahastamise

allikad
1. Indikaator – kollegiaalsus, 

ühised eesmärgid, 
paindlikkus, empaatilisus
Kaasata kogu personal 
juhtimisse – regulaarne 
infovahetus, nõupidamised

pidev direktor, õppealajuhataja,
majandusjuhataja

personal

Kooli hea maine hoidmine, 
kujundamine – artiklid, 
infovoldikud, avatud uste 
päevad, kontserdid ja 
vastuvõtud

pidev direktor, huvitegevusejuht, 
klassijuhatajad

personal,
hoolekogu,
vallavalitsus

 eelarve

Arengukava  täiendamine, 
muutmine

 igal aastal direktor, õppealajuhataja
õpetajaskond, majandusjuhataja

hoolekogu,
lastevanemate 
üldkoosolek,
vallavalitsus 

Sisehindamisaruande 
koostamine

arengukava 
perioodi 
jooksul, iga 3 
aasta järel

direktor, õppealajuhataja
õpetajaskond

hoolekogu,
omavalitsus

2. Indikaator – kiire ja 
efektiivne infovahetus
Elektroonilise koolisisese 
statistika ja infovahetuse 
korrastamine, tarkvara 
kaasajastamine

pidev direktor, õppealajuhataja,
arvutiõpetaja

valla IT 
spetsialist

 eelarve

Stendimaterjali süsteemsem 
paigutamine

pidev direktor, õppealajuhataja õpetajad

Regulaarsed metoodilised 
nõupidamised 

vähemalt 1 
kord kuus

direktor, õppealajuhataja pedagoogiline 
kollektiiv

 Juhtkonna ringkäik 
koolihoones

pidev direktor, õppealajuhataja,
majandusjuhataja

õpetajad, 
abipersonal

Päevaprobleemide kohene 
lahendamine

pidev direktor, õppealajuhataja, 
majandusjuhataja

õpetajad, 
abipersonal
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Valdkond: Personalijuhtimine
Eesmärk: Motiveeritus, rahulolu, koostöö, ühised väärtused, toetatus ja haritus
Vajalikud tegevused Tähtaeg Teostaja/vastutaja Partnerid Rahastamise allikad
1. Indikaator - motiveeritus

Parandada personali 
struktuuri, tööjaotust:
Pikapäevarühmi 1,
Klassiõpetajatel 1,0 kohta
Koosseisu lisada abiõpetaja 
0,5 k

2013 direktor personal  eelarve

Koostada mõõdetavate 
kriteeriumitega lisatasude 
maksmise alused ja 
kinnitada palgakorralduse 
juhend

2013 direktor õpetajaskond

Viia läbi töövestlused kogu 
personaliga 

1 kord 
õppeaasta algul 

direktor,
õppealajuhataja

personal

Viia läbi arenguvestlused 
iga 3 aasta tagant

2015; 2018 direktor personal

2. Indikaator - rahulolu
Viia läbi rahulolu uuringud 
personaliga

2014; 2017 direktor personal

Täiendada ühisürituste ja - 
tegevuste kava personaliga

pidev direktor, huvijuht personal  eelarve, omaosalus

Tunnustamine kooli 
20. aastapäeval

2013 direktor personal  eelarve, projekt

3. Indikaator – toetatus ja 
haritus 
Võimaldada kooli 
täendõppekava kõrval ka 
isiklike koolitusplaanide 
alusel enesetäiendust

2013-2018 direktor,
õppealajuhataja

õpetajad,
jt pedagoogid

 eelarve,
omafinantseerimine,
 projektid

Tugiisiku koolitus 2013-2014 direktor, valla 
sotsiaaltöötaja

kasvataja  eelarve

Kasutada MTÜ Viljandi 
Nõustamis-ja õpiabikeskuse
spetsialistide teenust 
nõustamisel

pidev direktor, HEV 
koordinaator

õpetajad,
hoolekogu,
haridusspetsialist,
lapsevanemad

eelarve

Rakendada kogemustunde 
õpetajate lahtiste tundide 
kaudu

vastavalt
võimalustele

õppealajuhataja Viljandimaa 
algõpetuse 
sektsioon, teised 
haridusasutused

eelarve
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Valdkond: Koostöö huvigruppidega
Eesmärk: Koostöövalmidus ja koolitatud lapsevanemad

Vajalikud tegevused Tähtaeg Teostaja/vastutaja Partnerid
Rahastamise

allikad
1. Indikaator - 

koostöövalmidus
Õpetajate eestvedamisel ja 
toetusel kaasata 
lapsevanemaid õpetamis- ja 
kasvatamisprotsessi

pidev õpetajad, huvijuht, 
HEV koordinaator

lapsevanemad,
hoolekogu

 eelarve

Jätkata õpilasesinduse 
kogunemistega, et kaasata 
õpilasi koolielu arendamisse

regulaarne -
1 kord kuus

õppealajuhataja õpetajad

Kaasata hoolekogu kooli 
arendus- ja 
kasvatustegevusse

pidev hoolekogu esimees, 
hoolekogu liikmed 

direktor,
õppealajuhataja

Kaasata vilistlasi kooli 
tegevuse rikastamiseks

2013 kooli 
juubelil ja 
vajadusel

huvijuht vilistlased  eelarve

Viia läbi rahulolu uuringuid
ja küsitlusi kooliarenduse 
osas lastevanematele

2013,
2015,
2017

direktor õpetajad

Toetada koostöövõrgustiku
loomist rõngasvalla 
ametnike ja haridusasutuste 
vahel

pidev direktor
huvijuht,
HEV koordinaator

omavalitsus

Arendada koostööd valla 
rahvamajade ja 
raamatukogudega 

pidev direktor, huvijuht valla allasutuste 
juhid

 eelarve

Tervisedendus 
koostöövõrgustikus ja kooli 
arstiga

pidev tervisenõukogu 
esimees

liikmed,
võrgustikku 
kuuluvad 
asutused

 eelarve,
 projektid

2. Indikaator – koolitatud 
lapsevanemad
Töötada välja ja arendada 
lastevanemate 
nõustamissüsteemi

pidev HEV koordinaator Viljandi 
Nõustamis- ja 
õpiabikeskus,
õpetajad

Ühiste koolituspäevade või 
õhtute läbiviimine 
lastevanematega

kord aastas direktor õpetajad, Viljandi
nõustamis- ja 
õpiabikeskus

 eelarve

Lahtiste tundide andmine 
avastusõppe või keskuste 
päeva näol

vähemalt kord 
aastas

õppealajuhataja õpetajad

e-koolile üleminek 2014- 2015 direktor,
projekti 
koordinaator

õpetajad, 
lapsevanemad

 eelarve
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Valdkond: Ressursside juhtimine
Eesmärk: hästitöötav kool

Vajalikud tegevused Tähtaeg Teostaja/vastutaja Partnerid

Rahastamise

allikad/investeeringute 

summad
1. Indikaator - säästlikkus

Väärtustada ja hoida 
olemasolevaid ressursse 
ning majandada säästlikult

pidev direktor personal, 
õpilased, 
lapsevanemad

 eelarve

Luua toimiv koostöö 
koolihoone 
heaperemeheliku ja 
ökonoomse kasutamise 
eesmärgil 

pidev direktor, 
majandusjuhataja

omavalitsus,
rentnikud, 
üürnikud,
ruumide 
kasutajad

 eelarve (tulud)

2. Indikaator – 
õpikeskkonna 
kujundamine ja 
mitmekesistamine
Spordisaali ja trenaazi 
ümberehitus, hüdrotõkke
paigaldus

2014 direktor,
majandusjuhataja

omavalitsus  eelarve 
 32 000

Igaastane sanitaarremont 
kooli tulevate laste 
1. klassis ja pisiremondid 
koolimajas 

2013-2018 direktor,
majandusjuhataja

omavalitsus  eelarve 
 400 aastas

Koolimaja esise kiviterrassi 
renoveerimine

2013 direktor,
majandusjuhataja

omavalitsus  eelarve

Infotehnoloogilise inventari 
ja tarkvara uuendamine, 
täiendamine

vastavalt 
vajadusele

direktor omavalitsuse
IT spetsialist

 eelarve

Avastus- ja uuriva õppe 
vahendite täiendamine.
Ainealaste õppevahendite 
täiendamine

pidev direktor õpetajad  eelarve

Erinevate projektide 
kasutamine õuesõppe 
läbiviimiseks käikude ja 
ekskursioonidena

pidev direktor õpetajad, 
RMK

 eelarve, projektid
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Valdkond: Õppe- ja kasvatustöö
Eesmärk: Õnnelik, rahulolev, loov, aktiivne ja järgmises kooliastmes toimetulev õpilane 

Vajalikud tegevused Tähtaeg Teostaja/vastutaja Partnerid
Rahastamise

allikad
1. Indikaator – õppekava 

dünaamiline arendamine
Lõimitud õpe pidev õpetajad õppealajuhataja  eelarve,

 projektid
Avastusõpe pidev õpetajad lapsevanemad

Õuesõpe pidev õpetajad RMK
3 ja 6 kl õppekava, ainekavad 2013 õppealajuhataja,

õpetajad
lapsevanemad

2. Indikaator – laste 
arendamine vastavalt 
võimetele ja vajadustele
Arengukaartide täiustamine ja
analüüs metoodilistel 
nõupidamistel

pidev õppealajuhataja,
õpetajad

valla logopeed,
direktor

Arenguvestluste läbiviimine 
nii kogu pere kui lapsega 
eraldi (võimalusel 
kodukülastusena)

vastavalt 
õpilase 
vajadusele 1-2 
korda aastas

klassijuhatajad,
õppealajuhataja,
direktor

lapsevanemad,
õpilased

Andekuse kaardistamine ja 
õpilaste taseme alusel 
õpigruppide või 
lisaülesannete koostamine

pidev õppealajuhataja, 
õpetajad,
direktor

lapsevanemad,
õpilased

Erivajadustega õpilaste 
tugisüsteemide analüüs ja 
arendamine

pidev HEV koordinaator, 
õpetajad

valla 
sotsiaaltöötaja,
Viljandi õppe-
nõustamiskeskus

Õpilaste vaimse ja psüühilise 
tasakaalu tagamiseks:
1. TÜ Kliinikumi Lastefondi 
projekt „Koos on hea“;
„Väike heategija - koos 
õpime tegema head“

igal õppeaastal

1.-3. kl;
4.-6. kl

koolituse läbinud 
õpetajad

lapsevanemad  eelarve

2. Balti 
Kriminaalpreventsiooni ja 
Sotsiaalse Rehabilitatsiooni 
Instituut projekt 
„Agressiivsuse 
leevendamiseks“ 
treeningprogramm

3.-5. kl koolituse läbinud 
õpetajad

lapsevanemad

3. Eesti pärimusel põhinev 
projekt „Väärtuskasvatus 
Tarkuste Hoidiste abil“

1.-2. kl koolituse läbinud 
õpetajad

lapsevanemad

Õpilaste tunnustamine pidev direktor, huvijuht õpetajad,
haridusasutused 

 eelarve
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5. Arengukava koostamine, kinnitamine, uuendamine

Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga

kooli arengukava.

Kooli arengukava ning selles tehtavad muudatused kiidetakse heaks kooli õppenõukogus

ja hoolekogus.

Kooli  arengukava  ja  selles  tehtavad  muudatused  kinnitab  vallavolikogu  vallavalitsuse

ettepanekul.

Arengukava vaadatakse läbi üks kord aastas septembrikuuks ning viiakse vajadusel sisse

täiendused ja parandused. Iga õppeaasta üldtööplaan koostatakse lähtudes arengukavast.
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